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SÄKERHETSINFORMATION 
 

TILL HYRESGÄSTER SOM TILLFÄLLIGT HYR LOKALER I 
BRÅTHULTS BYGDEGÅRD 

 
Det är fastighetsägaren och hyresgästen som gemensamt ansvarar att skydda fastigheten 
och dess besökare mot brand och olyckor. Fastighetsägaren är ”Bygdegårdsföreningen 
Viljan Bråthult”, nedan kallad föreningen. Hyresgäst är den som under kortare period hyr 
något eller några av de utrymmen som föreningen upplåter. Vid bokning ska alltid ansvarig 
persons personnummer uppges, även om hyresgästen har ett organisationsnummer, detta 
då brandskyddsansvaret ligger hos hyresgästens ansvariga person under uthyrningstiden. 
 
Hyresgästen svarar för att upprätthålla säkerheten, följa Bygdegårdsföreningens anvisningar 
samt verka som ansvarig för brandsäkerheten under den tid som lokalen hyrs utses, s k 
Brandskyddsansvarig. Hyresgästen kan utse annan person som Brandskyddsansvarig om 
detta meddelas på hyreskontraktet.  
 
Läs noggrant igenom hela detta dokument då du som hyresgäst med din signatur i 
hyreskontraktet anger att du tagit del av och förstår detta dokument till fullo. Sista sidan 
rekommenderas hyresgästen ha utskriven och tillgänglig för övriga gäster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Föreningen är ansluten 
till Bygdegårdarnas 

Riksförbund
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FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Hyresgäst och brandskyddsansvarig under uthyrning ansvarar för att: 
 
 Utrymningsvägarna är markerade, upplåsta och ni känner till var de finns och hur de öppnas 

 Utrymningsvägar, trappor och ytterdörrar inte blockeras med bord, stolar eller saker 

 Informera era gäster om var utrymningsvägarna finns 

 Ta reda på var släckredskap finns och att ni kan hantera dessa 

 Placerar ljus i särskilda hållare 

 Placerar marschaller utomhus på säker plats, minst 2 meter från byggnad 

 Inga element eller lampor får övertäcktas 

 Rökning endast sker utomhus på väl tilltaget avstånd från friskluftsintag, dörrar och fönster. 

 Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid under hela hyrestiden 

 Eventuellt tillstånd för offentlig dans är sökt 

 Ej använda fyrverkerier eller pyroteknik inomhus eller utomhus 

 Ej ansluta strömförsörjda objekt (t ex reklampaneler, storbildsskärmar, utställningsvagnar, 

husbilar, husvagnar mm) till föreningens eluttag utan föreningens medgivande 

 Ej föra in i eller i lokalerna servera nötter, jordnötter, mandel eller sesam då skolverksamhet 

förekommer dagtid och allergiska personer kan utsättas för livsfara av dessa livsmedel 

 Inte ta in fler personer än vad lokalerna är godkända för: 

 
Samtliga hyresytor inomhus Godkänt antal:  120 personer 
 
Lilla salen   Rekommenderat antal:  25 personer 
Styrelserummet  Rekommenderat antal:  15 personer 
Bastun    Rekommenderat antal:  15 personer 

 
Grillkåtan   Rekommenderat antal: 20 personer 

 
 
EFTER UTHYRNING - INNAN NI LÄMNAR LOKALEN 
 Levande ljus är släckta 

 Spisar, hällar, kaffebryggare och diskmaskin är avstängda och rengjorda 

 Vattenkranar är avstängda 

 Sopor ska sorteras och slängas i de sopkärl som finns tillgängliga. Övriga sopor bortforslas av 

hyresgäst. 

 Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade 

 All ordinarie möblering är återställd 

 All använd materiel rengjord och återställd 
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BRANDSKYDDSREGLER 
 
Hyresgästen förbinder sig att ta del av och till fullo följa föreningens brandskyddsregler. 
Dessa finns att läsa på hemsida samt att de är anslagna vid huvudentré. 
 
 
SKADEGÖRELSE OCH STÖLD 
 
Hyresgästen förpliktigar sig också att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess 
inventarier samt låta avhjälpa eller ersätta skada som uppkommer under förhyrningen 
oavsett om hen direkt eller indirekt är vållande. Hyresgästen svarar även för eventuella 
skador på eller stöld av inventarier som finns i lokalen. Nyckel skall väl förvaras och får ej 
utlånas till obehörig. Skadad eller förkommen nyckel ersätts med faktisk kostnad. 
 
 
EJ TILLÅTNA LIVSMEDEL  
 
Upptäcks nötter, jordnötter, mandel eller sesam i direkt anslutning efter hyrestiden kan 
ytterligare städning av extern städfirma eller föreningens vaktmästare komma att belastas 
hyresgästen med faktiskt kostnad. 
 
 
KONTAKTPERSON FÖR UTHYRNING 
 
Vid frågor kontakta: Linda Johansson 
 
Tel: 076-76 49 501 
 
Alternativt kontaktas föreningens styrelse i den ordning de är listade på föreningens 
hemsida: ”http://www.bygdegardarna.se/brathultsbygdegard/”. 
S 
B 
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"OM DET BÖRJAR BRINNA 

 
RÄDDA 
Vid brand i kläder/person se till att snabbt få ner personen på golvet. Släck 
elden genom att slänga en brandfilt alternativt filt av naturmaterial (ej fleece) 
över personen och täta till mot kroppen från huvudet och neråt. 
 
Förbandslåda finns:  I KÖKETS HALL SAMT I MÖBELFÖRRÅD 
 
VARNA  
Om hela fastigheten ännu inte är utrymd. Utrym och stäng om möjligt dörren 
till rummet där det brinner. Varna alla som hotas av branden, glöm ej varna boende i 
lägenheten som är belägen ovanför bygdegårdens kök. Kryp under röken.  
 
Uppsamlingsplats: GRÄSMATTA FRAMFÖR BYGDEGÅRDENS ENTRÈ 
 
 
LARMA 
Larma alltid! Ring SOS på telefonnummer 112. Svara på operatörens frågor om 
vad som har inträffat, mm. 
 
Ni befinner er:  
I BRÅTHULTS BYGDEGÅRD, 10 KM ÖSTER OM ÄLMHULT UTMED LÄNSVÄG 120 
 
Koordinat system RT90:   6271073, 1406890  
 
Telefonnummer:    Telefonnummer till den som larmar 
 
SLÄCK  
Många bränder kan släckas innan brandkåren hinner komma.  
Fastigheten är utrustad med följande släckredskap: 
 
Lokal / Placering: STORA SALEN, HÖGER SCEN   
Släckredskap:  BRANDSLÄCKARE 
 
Lokal / Placering: ENTRÉ, KAPPYTRYMME   
Släckredskap:  BRANDSLÄCKARE 
 
Lokal / Placering: KÖKSENTRÈ   
Släckredskap:  BRANDSLÄCKARE 
 
Lokal / Placering: KÖK   
Släckredskap:  BRANDFILT 
 
Lokal / Placering: BAR/SERVERINGSUTRYMME I LILLA SALEN   
Släckredskap:  BRANDFILT 
 
Lokal / Placering: STYRELSERUM   
Släckredskap:  BRANDSLÄCKARE LITEN 
 
 
A 

 

 
 
 

 


